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1. Inledning
I projektet EKFFV arbetar vi med en Hela kommunen-ansats och de tre förändringsidéerna: våld,
genus och åskådarperspektiv som synliggör vad som är våld, utmanar destruktiva könsnormer och
stärker förmågan till aktiva åskådaringripanden. Metoden är kunskapshöjande och beteendeförändrande och bygger på evidensbaserade förändringsstrategier förpackade i tre modeller:
Mentorer i våldsprevention (MVP), Agera Tillsammans (AT) och Åskådarutbildning (ÅU).
EKFFV och Västerås stads arbete för social hållbarhet och ökade fokus på tidigt och universellt förebyggande arbete är i linje med det perspektivskifte som pågår på nationell nivå, exempelvis i nya
nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och regeringens brottsförebyggande program 2016/17.
Mäns våld handlar även om mäns våld mot andra män, mot barn och mot sig själva. Preventionseffekten av det våldspreventiva arbetet inom EKFFV har bäring på våld i nära relationer, rasistiskt,
sexistiskt och homofobiskt våld, radikalisering och våldsbejakande extremism, alkoholrelaterat våld,
hedersrelaterat våld, sexualiserat våld, psykiskt våld, materiellt våld, våldslekar, fysiskt våld,
kränkande särbehandling (”mobbning”) och psykisk ohälsa.
Unga är överrepresenterade bland både offer och förövare och starka normer kring hur killar och
tjejer förväntas vara är en del av problemet. Därför är barn- och ungdomsperspektivet tillsammans
med genusperspektivet viktigt i det förebyggande arbetet. Regeringens nationella strategi betonar
särskilt behovet av ett utökat, verkningsfullt och tidigt förebyggande arbete och att mäns och killars
delaktighet i dessa är avgörande för att skapa en hållbar förändring. En målsättning i strategin är att
alla unga ska nås av universellt våldsförebyggande insatser.

Vision
Att skapa trygga och respektfulla, jämlika och hälsosamma relationer inom ramen för ett jämställt
lokalsamhälle fritt från våld.

Syfte
Att utveckla och testa modell för systematiskt och samordnat våldspreventivt arbete. Arbetet har
fokus på barn och unga i ett lokalsamhälle enligt en så kallad hela-kommunen-ansats.
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2. Bakgrund
Projektet
Mellan 2015-2017 har Västerås Stad, i samarbete med riksorganisationen MÄN, varit en av två
pilotkommuner i landet för utveckling av en modell för ett samordnat och systematiskt våldspreventivt arbete med barn och unga inom skola och lokalsamhälle. Modellen heter En kommun fri
från våld och bygger på erfarenheterna av MÄNs tidigare projekt och på internationella erfarenheter
från bl.a. USA. Under projektperioden skulle metoden MVP (Mentors in Violence Prevention) testas
och implementeras i Gymnasieskolan, en stadsdel väljas ut som pilotområde och andra övergripande
resurser mobiliseras. Om satsningen visade sig framgångsrik skulle den spridas till fler områden i
Västerås Stad och till andra kommuner i landet.

Varför universell och tidig våldsprevention?
Fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp eller tvång, förekommer i alla länder och på alla nivåer,
oavsett socioekonomiska bakgrundsfaktorer. De som blir utsatta för sexuella övergrepp som barn
eller unga har också större sannolikhet att skada sig själva och ta sexuella risker senare i livet. Bland
flickor och pojkar är psykosomatiska problem, ätstörningar, självmordsförsök eller annat
självskadande beteende vanligt. Båda könen har också en högre frekvens av skolk och
narkotikaerfarenhet jämfört med barn som inte utsatts för övergrepp. Det innebär dock inte att till
exempel all ätstörning eller skolk beror på utsatthet för sexuellt våld i barndomen (Folkhälsomyndigheten).
Kvinnor och män som i sin barndom, ungdom eller sitt vuxna liv blivit utsatta för allvarligt sexuellt,
fysiskt eller psykiskt våld bär på en oproportionerligt stor andel av den psykiska och fysiska ohälsan
(NCK 2014), exempelvis:
- Allmän upplevelse av psykisk och fysisk hälsa
- Funktionsnedsättningar
- Hälsobeteenden
- Post-traumatisk stress
- Depression och ångest
- Självskadebeteende
- Psykosomatiska symtom
- Sjukdomsdiagnoser
I Västerås finns många olika insatser och aktörer med uppdrag som på olika sätt och i olika grad har
koppling till våldsprevention, men det finns ett behov att synliggöra det gemensamma arbetet och
att förstärka arbetet och samarbetet inom vissa områden.

3. Kopplingar till nationell och lokal måluppfyllelse
Ett socialt hållbart Västerås fritt från våld syftar också att bidra till:


Att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen & delar av de
nationella utvecklingsmålen för folkhälsa

För ett långsiktigt arbete med jämställdhetsintegrering är förebyggande insatser
centrala. En väl fungerande samverkan mellan berörda aktörer skapar förutsättningar för
att förebygga och motverka våld. Projektets inriktning knyter an till det övergripande
målet för jämställdhetspolitiken som är att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv. Ett av delmålen är att mäns våld mot kvinnor ska
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upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet. Projektet förväntas bidra till arbetet med att nå de nationella
jämställdhetspolitiska målsättningarna.


Att uppnå ett mer jämställt Västerås

Projektets inriktning på att utveckla ett våldspreventivt arbete med barn och unga, med
en genusförändrande ansats, innebär ett steg i riktning mot målet i strategin att utveckla
långsiktiga och hållbara strukturer för att motverka mäns våld mot kvinnor.


Att bygga upp en kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik

Projektet utgår från de studier och kunskapsöversikter inom området unga, maskulinitet
och våld som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tagit fram på
regeringens uppdrag. Inom ramen för regeringsuppdragen på området har en
omfattande inventering av effektiva våldsförebyggande metoder med genus-perspektiv
genomförts. De våldspreventiva insatser som kommer genomföras inom ramen för
projektet bygger på bästa tillgängliga kunskap om effektiva våldsförebyggande metoder
med genusperspektiv. Projektet kommer ha erfarenhetsutbyte med andra kommuner i
landet, och med the Mentors in Violence Prevention (MVP) Leadership Institute, Center
for Violcence Prevention i Iowa, USA – där man bl.a. genom the Siox City Projekt gjort
unika erfarenheter och kunnat visa på goda resultat i arbetet med att utveckla en
systematisk våldsprevention.


Att nå visionen om Västerås 2026

I visionen om Västerås 2026 är skolan en samlande mötesplats för alla barn och unga,
samverkan stärks kring barns och ungas utveckling och lärande, medborgare och ideella
organisationer som bidrar till barns och ungas utveckling och lärande uppmuntras och får
stöd och föräldrastödet utvecklas. Projektets inriktning på att samla aktörer och viktiga
vuxna som möter barn och unga inom skolan och i lokalsamhället, stämmer väl överens
med visionen Västerås 2026 om att stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar
för barn och ungas uppväxtvillkor.


En smart ekonomi

I en uppskattning från 2006 beräknar Socialstyrelsen att mäns våld mot kvinnor i nära
relationer varje år kostar samhället över tre miljarder kronor, en siffra som stiger med
det dubbla eller mer om mäns övriga våld mot kvinnor, såsom stalking, olaga hot och
våldtäkt av okänd gärningsman inkluderas. Om kostnaden för mäns våld i samhället
räknas in blir kostnaden svindlande.
Nationalekonomen Ingvar Nilsson och kollegan Anders Wadeskog har uppskattat att de
totala kostnaderna för en enskild våldshändelse med offer, förövare, vittnen och
anhöriga långsiktigt kan uppgå till 75 miljoner kronor. Kostnaderna för ett offer som
drabbas av invalidiserande skador kan uppgå till 2 miljoner kronor per år eller mer.
Prislappen för de livslånga kostnaderna kan i slutändan uppgå till mellan 40 och 50
miljoner kronor. Detta innebär att projektet i teorin skulle kunna anses innebära en
samhällsekonomisk besparing i mångmiljonklassen redan om projektets investering i
tidiga våldsförebyggande insatser lyckats förhindra en enda våldshändelse.
En elev som hamnar i ett livslångt utanförskap kostar lågt räknat 15 miljoner kronor.
Dessa individer löper stor risk att bli livsstilskriminella och då kostar de samhället mellan
80 och 200 miljoner under sitt liv. Kostnaderna är dels uteblivna produktionskostnader
för kommunen (skatter) och dels utgifter i form av försörjningsstöd och
4
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rehabiliteringsinsatser. Nilsson och Wadeskog konstaterar att tidiga skolmisslyckanden,
ohälsa och segregation i samhället successivt förvärras och de ser inga tecken på en
rörelse i motsatt riktning.
Att satsa på våldsprevention är en social investering som kan spara både mänskligt
lidande och pengar – det är smart ekonomi.

4. Struktur & organisering
En kommun fri från våld är en kommungemensam fråga som sträcker sig över förvaltningsgränserna.
Styrgrupp
Styrgruppen består av funktioner med beslutsfattande mandat inom sina respektive
verksamhetsområden vilka under 2017 varit: Barn och utbildningsförvaltningen, BUF, Vård och
omsorg (VoO), Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad, (SFE) och Stadsledningskontoret.
Fler personer kan adjungeras in vid behov. Styrgruppen har haft 5 sammanträden under 2017 och
uppslutningen har varit god.
Finansiering
Utvecklingsstöd från MÄN t o m 2017-12-31 i form av stöd av Verksamhetsutvecklare, utbildningar
och material. Fritid och Förebyggande, Gymnasieskolan och Grundskolan har samfinansierat
projektledartjänsten. Projektmedel erhölls från delegationen mot segregation där syftet var att ta
tillvara de erfarenheter och kunskaper som arbetats upp i projektet En kommun fri från våld
tillsammans med involverade aktörer, för att skapa ett långsiktigt, strukturellt implementerat arbete
mot våld i alla dess former, i Västerås.
Målet var att utvärdera Västerås åtagande i projektet En kommun fri från våld och göra plan för
fortsatt arbete för ett socialt hållbart Västerås.
Projektledare
En projektledartjänst tillsattes i mars 2017, först på halvtid och från november 2017 på heltid.
Projektledaren bereder styrgrupp med underlag, skickar kallelse och avrapporterar till styrgruppen.
Ditte Lundberg rekryterades internt inom Förebyggarcentrum och delade projektledaruppdraget
med sin ordinarie tjänst som Stadsdelssamordnare väster.
Projektledarens roll är att ansvara för att driva och samordna gemensamma processer i projektet
lokalt för att nå uppställda mål. Projektledaren arbetade nära verksamhetsutvecklare (VU) Dennis
Nyström från riksorganisationen MÄN och rapporterade löpande till projektgrupp och styrgrupp.
Exempel på arbetsuppgifter är att samordna aktörer som möter barn/unga, utveckla samverkan och
långsiktiga strukturer, sammankalla och leda möten, ta fram beslutsunderlag, föra olika former av
dokumentation samt stödja implementeringen av programverksamheterna Mentors in Violence
Prevention (MVP) inom skolverksamheten. Under 2017 utvecklade MÄN även programmet Agera
Tillsammans, som är en bearbetad version av MVP- programmet, anpassad till årskurs 4.
Vidare ingår att stödja och stimulera utvecklingsarbete som stödjer projektets förändringsidéer inom
såväl skola som ungdomsverksamhet, verksamhet inom kultur, fritid och föreningsliv.
Projektgruppen
Projektgruppen träffas efter behov för att ge ett aktivt brett stöd åt projektledaren. Hösten 2017
träffades projektgruppen 1 gång/månad. Deras funktion är att koordinera utvecklingsarbetet inom
sina respektive verksamhetsområden. I projektgruppen byggs kunskap och kapacitet kring
5
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våldsprevention. Verksamhetsutvecklare från MÄN fortsatte stötta och följa projektgruppen hela
2017, för att kliva av efter projektslut 31 dec. 2017.
Kommunnätverk
MÄN har samordnat ett nätverk bestående av projektkommunerna Västerås och Borås, samt
referenskommunerna Gävle, Upplands Väsby, Ronneby och Älvsjö stadsdelsförvaltning under
projektiden.
Syftet med nätverket har varit att:




skapa spridning av lärdomar från En kommun fri från våld till fler kommuner
utgöra inspiration och katalysator för våldspreventivt arbete i fler kommuner
erbjuda en möjlighet för kommuner att träffas för att: dela information, följa varandra och
projektet, påverka vårt arbete samt utbyta erfarenheter och lärdomar

Nätverket träffades 4 ggr/år. Projektledaren deltog tillsammans med representanter från projektet i
Västerås, beroende på tema och innehåll. Under 2017 deltog projektledaren i samtliga
kommunnätverksträffar samt på den nationella konferens om våldsprevention som MÄN i samverkan
med SKL, MUCF, m fl arrangerade 7-8 december.
Verksamhetsutvecklare (VU) MÄN:
VU:s roll var att stödja projektledaren och gemensamma processer i projektet. VU har ansvarat för
kunskapsstöd i våldsprevention, genus och inom andra nödvändiga områden, samt för
utbildningsinsatser och andra kunskapshöjande insatser för att nå projektmålen inom ramen för
EKFFV. VU:s funktion är att vara länk mellan kommun och MÄN, samt aggregera kunskap för
metodutveckling inom projektet. VU ansvarar för uppföljning, sammanställning och analys av
resultat.
Översikt organisationsstruktur 2017:
Styrgrupp 2017
•
•
•
•
•
•

Förebyggarcentrum

VC, Fritid & förebyggande, SFE
VC, gymnasie- och vuxenutbildning, BUF
EC Inkluderingsteam, BUF (grundskolan)
Koordinator brottsförebyggande, Stadsledn.kontoret
EC öppenvård barn, ungdom och famlij, VoO
EC Förebyggarcentrum, SFE

Delprojekt:
Projektledare

utbildningsbas
Västerås

VU – org. MÄN
Kommunnätverk

Delprojekt:
Projektgrupp 2017
• Projektledare
• Förstelärare gymnasieskola (Rudbeckianska)
• Kurator, INT grundskola (Viksängskolan,
Persboskolan)
• Samordnare ViR, SNF
• Verksamhetsutvecklare MÄN
• Processledare Social hållbarhet, Viksäng
• Barnpilotsamordnare, Förebyggarcentrum
• Samordnare för Alkohol- och narkotikaprevention
• Västerås stads Barnombud
• Föreningen Here4U
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5. Mål, aktiviteter och effektresultat
Övergripande mål - Att sätta ett flertal aktörer i rörelse mot det gemensamma målet om ett
socialt hållbart Västerås och ”En kommun fri från våld” genom att:

Synliggöra och utveckla befintlig våldspreventiv verksamhet
Aktiviteter:
- Under 2017 har projektledare och verksamhetsutvecklare genomfört lite över 30 träffar,
presentationer, utbildningsinsatser och workshops. I januari arrangerades en spridningskonferens på
Exspectrum och i december var EKFFV aktiv part i att uppmärksamma den nationella
uppmärksamhetsveckan ”En vecka fri från våld”. EKFFV Västerås arrangerade en lokal booster- och
spridningskonferens om våldsprevention med avslutande fackeltåg och manifestation mot mäns våld
mot kvinnor och för en kommun fri från våld. Projektledare och VU från MÄN utbildade bl a tränare
och spelare från VSK Bandy och samverkade med Västerås stads samordnare mot våld i nära
relationer (VIR) i arbetet med affischkampanjen Mot Mäns Våld som frontades av spelare från VSK
Bandy. Projektledare deltog även i panelsamtal på en nationell våldspreventionskonferens i
Stockholm under uppmärksamhetsveckan i december.
Resultat:
- Aktiviteterna har genererat en spridning av- och en ökad kunskap om det tidigt våldsförebyggande
perspektivet och om förändringskomponenterna våld, genus och åskådaransatsen. Samantaget har
VU från MÄN och projektledare träffat/talat inför och spridit kännedomen om våldspreventivt arbete
till omkring 1.300 personer under 2017, varav ca 730 lokalt i Västerås kommun, ett 30-tal i Eskilstuna,
ca 40 i Hallstahammar och drygt 500 nationellt på Stockholmskonferensen.
- Våldspyramiden var en ögonöppnare och är en klockren bild som jag kan ta med direkt till min arbetsgrupp.
Ofta går vi in och säger ifrån först en bit upp på våldsskalan, men det är ju redan på första ”trappsteget” vi ska
säga ifrån! Får vi powerpointbilderna sedan? Den bilden kan vi jobba utifrån direkt.
Avdelningschef, Klubb & Fritidsgård

Mord

Våldtäkt
Misshandel &
övergrepp
Fysiska &
sexualiserade angrepp
Knuffar, slag & sparkar
Verbala angrepp & hot

Nedvärderande kommentarer,
blickar & inviter
Sexistiska, rasistiska, homofobiska skämt, bilder
& kommentarer (normer, värderingar, attityder)

- Dialog och samverkan har även bidragit till att synliggöra vad av det som redan görs som är att
definiera som våldspreventivt arbete, vilket enligt återkoppling från deltagare har bidragit till
ökad målmedvetenhet och tydligare riktning i arbetet på flera håll.
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- Inför Åskådarutbildningen tänkte jag att vi gör ju ingenting som är våldsförebyggande hos oss. Efter första
utbildningspasset funderade jag vidare på det där när jag kommit hem och då slog det mig att det gör vi ju
visst! Det förändringsarbete vi just genomfört och som går ut på att jobba strukturerat med att uppmärksamma
och stärka barnens empatiförmåga – det är ju våldsförebyggande arbete inser jag nu!
Förskolelärare, Barnpilotnätverket Bäckby

- Genom kunskapsutbytet i mötet med aktörerna har även värdefulla kunskaper överförts till projektledare och verksamhetsutvecklare, vilket stärkt utvecklingsarbetet inom EKFFV.
- Den lokala konferensen om våldsprevention i december hade både booster- och kunskapsfördjupande effekt, samt spridningseffekt. Förmiddagen var vikt för redan aktiva och ett
utvärderings- och insamlingsarbete gjordes tillsammans med deltagarna.

”Skörd” - Vad tar jag med mig härifrån idag?
 Att vi gör mycket här i Västerås. Att vi behöver bli bättre på att samordna oss över förvaltingsgränser
 Gemensamt språk
 Mötet med olika människor. Intressanta diskussioner. Allas gemensamma fokus = styrka. Det finns en
vilja att förändra! Bra upplägg
 Samsyn
 Samverkan. Än mer veta om varandra i stadsdelen
Vision



Alla som jobbar med barn ska ha kunskap och verktyg i genus och våld. Fokus skola och förskola.
Obligatoriskt för föräldrar!
Prioriterat av politiker och ledning
Några svarsexempel från förmiddagens utvärderings- och utvecklingsarbete

Eftermiddagen var öppen för alla med intresse av våldsprevention och syftade till att opinionsbilda
samt synliggöra många olika exempel på befintligt våldspreventivt arbete i staden.
Även eftermiddagens deltagare fick göra avslutande utvärdering, men gav även direkt återkoppling
löpande under eftermiddagens seminariepass, se exempel nedan:
- Alltså herreguuud!! Jag har jobbat på i över 20 år och älskar mitt jobb, men allt slit…all skit man får…det är ju
svårt liksom, och jag har inte känt mig stolt över mitt yrke på sååå länge, men nu- nu! – jag blir så förbaskat
stolt nu!! Det här måste vi också få göra – ni måste sprida det här till alla oss andra nuuu!
Utropat av en fritidsledare, under Viksängs klubb & fritidsgårds seminariepass

- Aktiviteterna hösten 2017 resulterade också i medial uppmärksamhet och opinionsbildning.
I samband med att MeeToo uppmärksammades i lokalradion kontaktade projektledaren Sveriges
Radio Västmanland, vilket renderade en inbjudan och tillfälle att berätta om EKFFV i sändning.
Affischkampanjen, konferensen, fackeltåget och manifestationen resulterade i tre artiklar i lokalpressen samt ytterligare ett radioinslag, se utförlig redovisning i bilaga 2: ”Uppföljning
kommunikationsaktiviteter En dag fri från våld”. Den nationella konferensen om våldsprevention
uppmärksammades på flertalet olika håll i riksmedia samt live-streamades på nätet.
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Skapa gemensamt ägandeskap för frågan om våldsprevention
Aktiviteter:
- Etablerat styrgrupp och projektgrupp.
- Styrgrupp och projektgrupps sammansättning gjordes med Nätverkspyramiden som analysverktyg.
Styrgrupp EKFFV

Nätverksgrupp/-er

Nätverksgrupp/-er

Nätverksgrupp/-er

Nyckelperson
selektiv nivå

Nyckelperson
indikerad nivå

Nyckelperson
universell nivå

Projektgrupp EKFFV

”Nätverkspyramiden”
Organisatorisk modell/analysverktyg för strukturerad nätverkssamordning utifrån preventionspyramiden.

- Styrgruppen har drivit ett aktivt och förvaltningsövergripande förankringsarbete.
- Projektledaren har drivit uppsökande nätverkande med andra nyckelfunktioner inom jämställdhetsoch brottsförebyggande arbetet.
- Inlett samtal med SISU för delat ägandeskap och stöd med utbildning och spridning
Resultat:
- Styrgruppen är förvaltnings- och verksamhetsövergripande med representation från förvaltningarna
Stöd, fritid och entreprenad (Fritid och förebyggande), Barn och utbildningsförvaltningen
(gymnasieskolan och grundskolan), Vård och omsorg (Öppenvård Familj) och Stadsledningskontoret
(Trygg och säkerhetsenheten).
- Projektgruppen består av representanter från gymnasieskola, grundskola, samordnare mot Våld i
nära relationer, processledare Social hållbarhet, samordnare för Barnpilotverksamheten, samordnare
Alkohol och narkotikaprevention, föreningen Here4U, Västerås stads Barnombud,
verksamhetsutvecklare från MÄN och projektledare för En kommun fri från våld.
- Ökat kännedomen om EKFFV på ledningsnivå och politisk nivå inom kommunen.
- Kommit igång med förankringsarbetet för att i samverkan skapa ett gemensamt ägandeskap av
utbildningsbas och spridning tillsammans med viktiga nyckelverksamheter.
- Skapat en vilja från politiken om att bli en del av det gemensamma ägandeskapet 2019. Behovet av
en samornartjänst har synliggjorts och en plan för implementering har tagits fram: projektansökan
för EKFFV:s samordnaruppdrag skall tas fram för 2018 och lyftas i nämnd för beslut om ev.
implementering av ordinarie tjänst i budget 2019.
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Skapa strukturerad samverkan för våldspreventivt arbete
Aktiviteter:
- En projektledartjänst har skapats för EKFFV. Först som halvtidstjänst april-oktober och därefter som
heltidstjänst november- december. Tjänsten har samfinansierats av Gymnasieskolan och FoF.
- Årshjularbete med målet att genomföra gemensamma insatser i samverkan över
förvaltningsgränser och med civilsamhället.
- Uppsökande nätverkande med andra nyckelfunktioner inom jämställdhets- och
brottsförebyggande fälten.
Resultat:
- Med en projektledare på plats som samarbetspart till verksamhetsutvecklaren från MÄN stärktes
förutsättningarna för ökat antal aktiviteter och möjliggjordes uppbyggnaden av en lokal struktur för
det fortsatta arbetet efter projektslut.
- Etablerat årligen återkommande konferens om våldsprevention och kampanjarbete i samverkan
inom och över förvaltningsgränser och med civilsamhället.
- Nätverkandet har gett bättre kännedom om olika preventiva aktiviteter och funktioner. Insikten om
behovet och vikten av att satsa på det tidigt förebyggande perspektivet har etablerats i staden. På
flera håll och nivåer pågår arbeten med samma målsättning: att skapa en struktur för samordnad
våldsprevention i Västerås stad så väl som i länet.
- Ett utkast på verktyg/grundstruktur för samordnad våldsprevention har tagits fram och ska
utvecklas.

Skapa systematik för det våldspreventiva arbetet – med grund i
programbaserat förändringsarbete och andra kunskapsgrundade
våldsförebyggande insatser.
Aktiviteter:
- Projektledaren har tillsammans med projektgruppen utarbetat en struktur för långsiktig och hållbar
kompetensförsörjning inom Västerås stad. Utbildningsbas-modellen syftar till att göra Västerås stad
självförsörjande med den kompetens som krävs för att leda egna utbildningar av utbildare i MVP,
Agera Tillsammans och Åskådarutbildningen efter projektavslut då det stödet från organisationen
MÄN upphör.
- Utbildat fler vuxna från Västerås i MVP och Åskådarutbildningen.
- Projektledare och projektgrupp har under hösten 2017 initierat ett arbete för ökad samverkan och
effektivare nyttjande av de resurser staden har att erbjuda inom det våldspreventiva fältet.

Resultat:
- Det finns en struktur och en plan för kompetensförsörjning för programbaserat förändringsarbete i
kommunen.
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- Under 2017 har 3 gymnasieskolor och 2 högstadieskolor ett implementerat MVP-arbete och en
mellanstadieskola har implementerat Agera Tillsammans. Dessutom har en fritidsgård utvecklat en
modell för systematiskt våldspreventivt arbete med genusansats baserat på MVP:s
förändringskomponenter.
- Under 2017 har ett 30-tal verksamheter och föreningar introducerats i EKFFV:s arbete.

Synliggöra våldets omfattning och möjliggöra uppföljning över tid.
Aktiviteter:
Område för utveckling. Har ej varit möjligt att prioritera under 2017.

Effektmål
I arbetsplanen för 2017 angavs effektmål på organisatorisk och för primär och sekundär målgrupp.
Dessa mål ska följas upp av MÄN i samband med utvärdering av MÄN:s projekt En kommun fri från
våld.
Effektmål – organisatoriskt
•
•
•
•

Öka kunskapen och medvetenheten om våld och våldsprevention.
Öka antalet aktörer som är med och bidrar i ett samordnat våldspreventivt arbete.
Öka antalet aktörer som skriver in våldspreventivt arbete i sina verksamhetsmål och -planer.
Öka antalet insatser som grundar sig i kunskapsbaserade förändringsfaktorer

Effektmål – primär & sekundär målgrupp
•
•
•
•
•

Öka medvetenheten och kunskapen om våld, genus och åskådarperspektivet bland barn,
unga och vuxna.
Öka andelen barn, unga som tar avstånd från olika former av våldshandlingar.
Öka andelen barn och unga som är villiga att ingripa mot olika former av våld och
kränkningar.
Öka andelen barn och unga som ser andra unga ingripa mot olika former av våld och
kränkningar.
Minska antalet kränkningar och våldsincidenter bland barn och unga.
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6. Analys och åtgärder för utveckling 2018
2017 kan beskrivas som året då arbetet i projektet växlades upp: styrgrupp ombildades och
mötesplan lades, arbetsplan för en projektledartjänst togs fram och tjänsten tillsattes. Under
sommaren och hösten 2017 arbetade VU och projektledare parallellt vilket möjliggjorde en hållbar
överlämning och att lokala spridningsinsatser kunde genomföras i större skala. Det blev under andra
halvan av 2017 också tydligt att VU:s förankringsarbete börjat ge frukt och att nästa viktiga steg är att
skapa en struktur lokalt som kan möta upp den ökande efterfrågan och upprätthålla
implementeringsarbetet långsiktigt.
Det förberedande arbetet för att få till en lokal kompetensförankring – en utbildningsbas för MVP i
Västerås – som påbörjades hösten 2017 har resulterat i att Förebyggarcentrum kommer att kunna
genomföra hela 6-8 kurser lokalt i Västerås under 2018. 4-5 MVP/AT-utbildningar (tredagarskurser)
och2-3 Åskådarutbildningar (endagskurs).
Projektledaren har i uppdrag för 2018 att skapa en handlingsplan för 2018 med strukturer för möten,
mål och avstämning, utbildning, löpande mätningar, uppföljning och utvärdering.
En utmaning framåt är att förankringsarbetet på ”gräsrotsnivå” kommit längre än förankringen
”uppåt” på strategisk nivå. Styrgruppen har inlett ett arbete med att i samverkan med beställare och
politiken se över möjligheterna för en beställning inför budget 2019. För 2018 är planen att
projektledartjänsten finansieras av SFE, gymnasieskolan, grundskolan och projektmedel.
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7. BILAGOR: MVP Utbildningsbas Västerås
MHV, BVC,
Familjecentrum

Gymnasieskolorna

Grundskolorna

Fritidsklubbar
& gårdar

Central Utbildningsbas Västerås
Bibliotek
& lokalsamhälle

FBC och Here4U

Rörlig utbildningsresurs?

grundskola
Kuratorer/Here4Uhandledare/skolresurser?

- MVP/AT grundutbildning - 3 dagar
- MVP/AT steg 2 - 2 dagar
- Åskådarutbildningen - halv el. heldag

- MVP grundutbildning
- MVP steg 2

Polis &
lokaltrafik

Utbildningsbas kultur & föreningar

Utbildningsbas idrotten

Länsbildnings
-förbundet

SISU

- Åskådarutbildningen

Studieförbunden

grundskola
INT
- MVP/AT grundutbildning
- MVP/AT steg 2

Förskola, grundskola,
gymnasium

Kulturen

Rörlig utbildningsresurs

- Åskådarutbildningen
- High Five
- Locker Room Talks

Idrottsförening

Idrottsförening
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MVP-introducerade i Västerås
Nedan följer en förteckning över de i Västerås som på olika sätt redan tagit del av EKFFV:s förändringsidéer och andra som är ”på g”. I de aktiva skolorna
arbetar man med MVP-modellen (Mentorer i Våldsprevention) eller den mellanstadieanpassade varianten Agera Tillsammans (AT).

Rudbeckianska gymnasiet
Edströmska gymnasiet
Hahrska gymnasiet
Storängsskolan
Viksängsskolan
Viksängs Fritidsklubb & fritidsgård
Bäckbyskolan
Bäckby Familjecentrum
Bäckby Bibliotek
Bäckby Fritidsklubb & fritidsgård
Barnpiloterna Bäckby
Here4U/Konnexion West
Fältande socialsekreterare
Stadsdelssamordnare väster
Vallbyskolan
Västerås Montessoriskola
Barnpiloterna Västerås
Social hållbarhet - Viksäng
Familjecentrum Västerås

Råby Familjecentrum
Barnhälsovården
Mödrahälsovården
VSK bandy
FoF ledningsgrupp
SISU - idrotten
INT – Inkluderingsteam skola
Persboskolan, Skultuna
Fredriksbergsskolan
Malmabergsskolan
Branthovdaskolan
Bjurhovdaskolan VT-18
Bjurhovda Fritidsklubb & gård
Polisen
Västerås Folkhögskola, Elev- och lärarstödprogrammet
Externa
Hallstahammars kommun
Eskilstuna kommun
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Organisation EKFFV Västerås, personer + länkar

Styrgrupp Västerås

Projektledare/koordinator

Åsa Sundgren Häggberg, VC Fritid & Förebyggande
Leif Larsson, VC Gymnasie- & vuxenutbildning
Annika Hoffsten, EC Grundskoleverksamheten 6-9
Per-Olof Rask, koordinator, Stadsledningskontoret
Karin Sällberg, EC Förebyggarcentrum
Jeanette Bauer, EC Öppenvård familj
Ditte Lundberg, Förebyggarcentru m- föredragande
Dennis Nyström, organisationen MÄN - föredragande

Ditte Lundberg, Förebyggarcentrum, Västerås
(ditte.lundberg@vasteras.se)
076-569 16 42

Projektgrupp Västerås

Länkar för mer information:

Verksamhetsutvecklare nationellt
Dennis Nyström, organisationen MÄN, Stockholm
(dennis.nystrom@mfj.se)
070-268 22 17

Ditte Lundberg, Förebyggarcentrum
Dennis Nyström, organisationen MÄN
Sara Holm Stålhand, Barnombud/Here4U
Mariana Hede – processledare Social Hållbarhet
Charlotta Haglöf-Larsson, Social Hållbarhet Viksäng
Ammi Karlsson-Pye, ANDT-samordnare
Therese Akréus, föreningen Here4U
Urban Pettersson, Barnpiloterna
Carl-Johan Olofsgård, samordnare Våld i nära relationer
Anne Ekelin, Rudbeckianska gymnasiet

MÄN
http://mfj.se/stoppa-mans-vald/en-kommun-fri-fran-vald/
Förebyggarcentrum
http://www.xn--frebyggarcentrum-mwb.se/
http://www.xn--frebyggarcentrum-mwb.se/v%C3%A5ra-projekt/enkommun-fri-fr%C3%A5n-v%C3%A5ld-37833952
Facebook
https://www.facebook.com/enkommunfrifranvaldvasteras/
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Kommunikationsaktiviteter inför En dag fri från våld

5 december 2017
– konferens, fackeltåg och manifestation mot våld
Insidan
2017-11-16 publicerade vi en nyhet på Insidan med fokus på konferensen En dag fri från våld.
I nyheten berättade vi även om En kommun fri från våld, fackeltåget och manifestationen.

Text på stadens infosida i Västerås Tidning
Vecka 47 publicerade vi en text om fackeltåget och manifestationen mot våld på Västerås stads
infosida Vårt Västerås i Västerås Tidning.

Affischer
Vi layoutade och tryckte upp affischer om fackeltåget och manifestationen. Affischerna sattes upp på
olika ställen i Västerås.

Facebook
2017-11-27 lade vi ut ett facebookevenemang på Västerås stads facebooksida om fackeltåget och
manifestationen mot mäns våld mot kvinnor och för en kommun fri från våld. I inlägget gjorde vi
även koppling till #Metoo och berättade om En kommun fri från våld. Bilden som vi använde var
samma som i affischen.
16 000 har nåtts av evenemanget, 2 800 har sett det, 329 svarade varav 57 svarade att de kommer
och 256 att de var intresserade.
2017-12-01 lade vi ut evenemanget som en påminnelse i ett facebookinlägg.
3 154 har nåtts av inlägget och 33 har gillat det.

Kalenderhändelse
2107-11-27 publicerade vi en kalenderhändelse på vasteras.se med fokus på fackeltåget och
manifestationen. I kalenderhändelsen gjorde vi även koppling till #Metoo och berättade om En
kommun fri från våld. Bilden som vi använde var samma som i affischen.

Pressmeddelande
2107-12-01 skickade vi ut ett pressmeddelande om konferensen och fackeltåget. Vi bifogade
programmet för konferensen och affischen om fackeltåget.
Pressmeddelandet har hittills (t o m 2017-12-19) haft 609 visningar, vilket är bra. Spannet ligger just
nu (t o m 2017-12-19) mellan 43 visningar och 764 visningar för Västerås stads pressmeddelanden på
Mynewsdesk (som är den nyhetssajt som vi skickar ut våra pressmeddelanden från).
Pressmeddelandet fick följande uppmärksamhet i media:
2017-12-04
Inslag i Morgon i P4 Västmanland cirka 2:43:25 in i programmet:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/989207?programid=2983
Ditte Lundberg, projektledare En kommun fri från våld, intervjuades i Morgon i P4 Västmanland
kopplat till #Metoo och att det var bra tajming för temaveckan En vecka fri från våld. Ditte fick
berätta om vad som kommer att hända under veckan (konferens och fackeltåg) och om hur Västerås
stad arbetar med En kommun fri från våld (olika våldsförebyggande utbildningsinsatser).
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2017-12-01 publicerade VLT en nyhetsartikel inför konferensen och fackeltåget.
http://www.vlt.se/vastmanland/vasteras/fackeltag-och-konferens-mot-vald-i-vasteras
2017-12-06 publicerade Västerås tidning en nyhetstext om fackeltåget om manifestationen mot
mäns våld mot kvinnor och för en kommun fri från våld.
http://www.vasterastidning.se/vasteras/fackeltag-protesterade-mot-mannens-vald-motkvinnor/repqlf!q3DjpTVd23dxLvRRScAOTw/
2017-12-05 publicerade VLT en nyhetsartikel om fackeltåget. Artikeln är låst och endast för
prenumeranter, därför visas den här i form av skärmdumpar:
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